
 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1053/SNN-TS 

V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ 

và phát triển nguồn lợi thuỷ sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi:   Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Trong thời gian gần đây, trên hồ thủy điện Tuyên Quang có nhiều hộ khai 

thác các loài cá đang trong giai đoạn sinh sản (có trứng) như: cá nhàng, cá 

mương, cá nẹp dầu để bán ra thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Việc sử 

dụng xung điện, kích điện, ngư cụ (vó đèn) có kích cỡ mắt lưới nhỏ không đúng 

quy định để khai thác thủy sản sẽ làm suy giảm, cạn kiệt nguồn lợi thủy sản trên 

hồ thủy điện, ảnh hưởng đến phát triển nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái trên hồ 

thủy điện.   

Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn 

lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân 

vi phạm, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Văn bản số 766/SNN-TS 

ngày 26/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường bảo vệ và 

phát triển nguồn lợi thuỷ sản. 

2. Thành lập hoặc củng cố các Tổ kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra, 

kiểm soát việc quản lý, khai thác thủy sản trên các sông, hồ thủy điện, nhất là 

trong thời gian mùa vụ cá sinh sản (cá mang trứng); xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính 

phủ và các quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Giao Chi cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có 

trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện; 

tổng hợp báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.  

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, 

thành phố quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có khó khăn, vướng mắc, kịp thời thông tin về Nông nghiệp và PTNT để phối 

hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh      (Báo  

- Giám đốc Sở    cáo);             

- Các PGĐ Sở;   

- Báo Tuyên Quang                 (Phối  

- Đài Phát thanh và TH tỉnh    hợp); 

- Chi cục Thủy sản                     

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở   (Thực hiện);  

- Trang thông tin điện tử 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Thành 



 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-07-16T16:29:53+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Đại Thành<ndthanh.nnptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-07-16T16:42:52+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




